
 

ПРИЛОГ IV/7 

                   
                    Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  ПОЉОПРИВРЕДЕ 

   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

                   Управа за ветерину 

 

Директор Управе за ветерину Министарства пољопривреде шумарства и 

водопривреде - на основу члана 64. и 65. Закона о ветеринарству (″Службени гласник 

Републике Србије″, број: 91/05, 30/10, 93/12), члана 9, 10. и 11. Правилника о мерама за рано 

откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести 

афричке куге свиња (Сл. Гласник рс бр. 32/10) члана 192. Закона о општем управном 

поступку (Сл. гласник РС бр. 18/16) и Решења министра о овлашћењу број ______________ 

од _____________  доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Подручје полупречника 3 км око жаришта заразе у насељеном  месту 

..............................., општина ................................... проглашава се ЗАРАЖЕНИМ 

ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА и обухвата следећа 

насељена места: ______________(навести насељена места), укључујући и све објекте изван 

насељених места обухваћене подручјем од 3км.  

 

II Подручје полупречника 10 км око жаришта заразе у насељеном 

месту________________, општина……………., проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне 

болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА и обухвата следећа насељена места: ______________ 

(навести насељена места), укључујући и све објекте изван насељених места обухваћене 

подручјем од 10км.  

 

III Саставни део овог решења чини географска карта са уцртаним насељеним 

местима, објектима и границама зараженог и угроженог подручја.  

 

II На ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња 

спроводиће се следеће мере: 

 

1) попис свих газдинстава на којима се држе и узгајају свиње, у што краћем року, 

обележавање и регистрацију свих необележених свиња, након чега, у року од седам дана, 

ветеринарски инспектор врши надзор свих газдинстава у зараженом подручју, како би 

клинички прегледао свиње, проверио регистар свиња на газдинствима и спроведено 

обележавање свиња; 

2) забрањује се премештање и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако 

је неопходно по путевима на газдинству, када такво премештање и превоз одобри 

ветеринарски инспектор. Наведена забрана се не примењује ако се свиње превозе друмским 



или железничким саобраћајницама без истовара или заустављања. Од наведене забране 

може да се одступи када се свиње за клање допремају изван зараженог подручја у кланицу 

која се налази у зараженом подручју на хитно клање; 

3) чишћење, дезинфекција и по потреби дезинсекција, што је пре могуће након 

контаминације, камиона, других возила и опреме који се користе за превоз свиња, других 

животиња или материјала који могу да буду контаминирани (као што су лешеви, сточна 

храна, стајњак и друго). Камион или возило, који су употребљени за превоз свиња не смеју 

да напусте заражено подручје док се не очисте и дезинфикују и док их ветеринарски 

инспектор не прегледа и поново одобри за превоз;  

4) забрањен улазак и излаз других домаћих животиња на и са газдинства без одобрења 

ветеринарског инспектора; 

5) пријављивање ветеринарском инспектору, без одлагања, сваке оболеле или угинуле 

свиње са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања; 

6) забрањено је премештање свиња са газдинства на коме се држе док не протекне 

најмање 40 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, по потреби и дезинсекције 

заражених газдинства. Након 40 дана, у складу са условима прописаним у тачки 3. 

диспозитива, ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са газдинства, 

како би се превезле директно у: 

- кланицу, на хитно клање, ако је могуће у зараженом или угроженом подручју,  

- објекат за нешкодљиво уклањање лешева или одговарајуће место где се свиње одмах 

уништавају, а њихови лешеви нешкодљиво уклањају под надзором ветеринарског 

инспектора, 

- друге објекте који се налазе у зараженом подручју, у посебним случајевима; 

7) забрањен је промет семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се 

налазе у зараженом подручју; 

 8) примена биосигурносних поступака које мора да спроводи свака особа која улази или 

излази са газдинства у зараженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса 

афричке куге свиња. 

 9) забрањена употребе помија у исхрани свиња. 

 

              III На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња 

спроводиће се следеће мере: 

 

1) попис свих газдинстава на којима се држе свиње; 

2) обележавање и регистрацију свих необележених свиња; 

3) забрањено је премештање и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим 

ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри 

ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским 

или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за 

клање долазе изван угроженог подручја на хитно клање у кланицу која се налази у 

угроженом подручју; 

4) чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних 

средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или 

материјала који могу да буду контаминирани (нпр. лешеви, храна за животиње, 



стајњак и друго), што је пре могуће након контаминације. Превозна средства 

коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно 

очишћена и дезинфикована; 

5) забрањен је улазак и излазак на и са газдинства свим животињама током првих 

седам дана од одређивања угроженог подручја, без одобрења ветеринарског 

инспектора; 

6) пријављује се ветеринарском инспектору, без одлагања, свака оболела или угинула 

свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања; 

7) забрањено премештање свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од 

спроведеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог 

газдинства.  

8) забрањен је промет семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се 

налазе у угроженом подручју; 

9) примена биосигурносних поступака које мора да спроводи свака особа која улази 

или излази са газдинства у угроженом подручју у циљу смањења ризика од ширења 

вируса афричке куге свиња. 

 

 IV На подручју општине/а ............................. до престанка заразе спроводиће се 

следеће мере: 

1) појачана ветеринарско-санитарна контрола газдинстава, транспортних средстава, 

места на којима се врши промет свиња; 

2) обележавање и регистрација свих необележених свиња; 

3) пријава сваке угинуле или болесне свиње на газдинству.       

             4) Забрана употребе помија у исхрани свиња. 

 

V Мере убијања (еутаназије) свиња, чишћење и дезинфекцију објеката у којима су 

свиње држане, транспортних средстава, опреме, стеље, стајњак итд, на зараженом и 

контактним газдинствима врши ће .......................... из ....................... 

             VI Мере на зараженом подручју остају на снази све док се не спроведе клинички 

преглед свиња, контрола обележавања свиња на зараженом подручју, а који се спроводе 30 

дана након чишћења и прве дезинфекције зараженог газдинства.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VII Мере на угроженом подручју остају на снази све док се не спроведе клинички 

преглед свиња, контрола обележавања свиња на зараженом подручју, а који се спроводе 20 

дана након чишћења и прве дезинфекције зараженог газдинства. 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

 

1. Републичка ветеринарска инспекција 

    ........................................     

2. .....................................институт 

3. Евиденција 

4. Архива 

Д И Р Е К Т О Р  

 

 

 

................................. 



 


